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Informace o pojistiteli:

Obchodní firma: UNIQA pojišťovna, a.s.
IČO:  492 40 480
se sídlem:  Praha 6, Evropská 810/136, PSČ 160 00, Česká republika
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2012
e-mail:  info@uniqa.cz
(dále též jako „pojistitel“)

Hlavní předmět podnikání pojistitele: 
- pojišťovací a zajišťovací činnost a činnosti z nich přímo vyplývající ve smyslu zákona o pojišťovnictví

Označení poskytované služby a popis jejich hlavních vlastností:
Pojistitel poskytuje svým klientům pojišťovací služby v souladu se zákonem o pojišťovnictví a dalšími souvisejícími právními předpisy, přičemž v tomto 
konkrétním případě se jedná o následující pojištění s níže uvedeným popisem jeho hlavních vlastností:

Základní charakteristika pojištění
Konkrétní popis, označení a hlavní vlastnosti pojištění, které je předmětem uzavírané pojistné smlouvy, nalezne klient (pojistník) v informačním doku-
mentu o pojistném produktu vztahujícímu se k tomuto pojištění, který je klientovi (pojistníkovi) zaslán na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Klientovi (pojistníkovi), bude již před uzavřením pojistné smlouvy zaslán na jím uvedenou e-mailovou adresu návrh na uzavření pojistné smlouvy včetně 
veškerých pojistných podmínek a/nebo dalších souvisejících dokumentů. 

Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

Důležité upozornění
Sjednané pojištění se neřídí jen textem smlouvy samotné, ale též pojistnými podmínkami, na které smlouva odkazuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a příp. dalšími právními předpisy. Věnujte prosím pozornost pojistným podmínkám, neboť právě pojistné podmínky podrob-
ně vymezují, co je pojištěno, proti kterému nebezpečí, ve kterých případech pojistitel poskytne pojistné plnění a jakým způsobem se určuje jeho výše. 
Pojistné podmínky rovněž stanoví, v jakých případech právo na pojistné plnění nevzniká (zejména je nutné věnovat pozornost výlukám z pojištění), nebo 
za kterých okolností může pojistitel pojistné plnění snížit nebo odmítnout.

Cena poskytované služby (pojistné), způsob platby
Cena za poskytované pojistné služby (tj. pojistné) je určena v souladu se zásadami pojistné matematiky v závislosti na rozsahu a podmínkách předmět-
ného pojištění (zejména při zohlednění charakteru sjednávaného pojistného nebezpečí, pojistného rizika, horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti  
a dalších relevantních skutečností), přičemž její konkrétní výše bude uvedena v příslušném návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Pojistné lze sjednat buď 
jako jednorázové (za celou dobu trvání pojištění) nebo jako běžné (pravidelně placené za určité pojistné období). V pojistné smlouvě lze rovněž sjednat 
placení pojistného ve splátkách. V této ceně jsou již obsaženy veškeré daně, poplatky, jakékoliv poplatky a platby za použití prostředků komunikace na 
dálku a/nebo jiné náklady spojené se sjednáním pojištění. Cena za poskytované pojistné služby (pojistné) je osvobozena od daně z přidané hodnoty 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Pojistné se platí bezhotovostně a považuje se za zaplacené připsáním odpovídající částky v české měně na bankovní účet pojistitele. K uzavření samotné 
pojistné smlouvy, resp. k přijmutí návrhu pojistitele na uzavření pojistné smlouvy s počátkem pojištění uvedeným v tomto návrhu dojde řádným (tj.  
v plné výši) a včasným (tj. ve lhůtě splatnosti uvedené v návrhu na uzavření pojistné smlouvy) zaplacením prvního pojistného, přičemž tato platba musí 
být učiněna výhradně osobou klienta (pojistníka) a jeho jménem. V případě, že nedojde k řádnému a včasnému zaplacení prvního pojistného, 
pozbývá návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy bez dalšího své účinnosti a pojistná smlouva nevzniká.

Uzavřením pojistné smlouvy, tj. řádným a včasným zaplacením prvního pojistného, mimo jiné klient (pojistník) výslovně žádá pojistitele se započetím 
plnění svých povinností vyplývajících z předmětné pojistné smlouvy v souladu s ust. § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
tj. také ve lhůtě pro odstoupení od pojistné smlouvy. Dále tímto klient (pojistník) souhlasí také s tím, že tyto předsmluvní informace včetně veškerých 
dokumentů souvisejících s předmětným pojištěním mu můžou být v souladu s ust. § 1828 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, zaslány v elektronické podobě.

Doba trvání a možnosti ukončení pojistné smlouvy:
Pojistná smlouva je uzavřena s dobou trvání pojištění (pojistnou dobou) uvedenou v návrhu na uzavření předmětné pojistné smlouvy.

Klient (pojistník) má právo i bez udání důvodu od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů od uzavření pojistné smlouvy, k če-
muž může využít „Formuláře pro odstoupení od pojistné smlouvy“, jehož vzor je veřejné přístupný na internetových stránkách: https://www.uniqa.cz/
dokumenty-ke-stazeni/. 
Toto odstoupení od pojistné smlouvy je klient (pojistník) povinen odeslat nejpozději v poslední den uvedené lhůty v písemné formě na adresu pojistitele: 
UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6. V případě odstoupení od pojistné smlouvy ze strany klienta (pojistníka) je pojistitel povinen mu 
ve lhůtě 30 dnů do tohoto odstoupení vrátit všechny peněžité prostředky, které od něho na základě pojistné smlouvy přijal, a to s výjimkou ceny za pojist-
né služby již poskytnuté do doby odstoupení, které si je pojistitel oprávněn oproti těmto peněžitým prostředkům započíst. Pro vrácení těchto plateb pou-
žije pojistitel stejný platební prostředek, který klient (pojistník) použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Pro případ, že by  
v této době bylo pojistitelem poskytnuto pojistné plnění ve výši přesahující klientem (pojistníkem) zaplacené pojistné, je klient (pojistník), resp. pojiš-
těný, obmyšlený a/nebo jiná oprávněná osoba povinen pojistné plnění v tomto rozdílu vrátit pojistiteli. Jestliže klient (pojistník) neuplatní toto právo 
odstoupit od pojistné smlouvy řádně a včas, bude pojistná smlouvy bez dalšího považována za platnou a účinnou. Klient (pojistník) není oprávněn od 
pojistné smlouvy odstoupit v případě, že se jedná o smlouvu o cestovním pojištění, pojištění zavazadel a/nebo podobné krátkodobé pojištění s pojistnou 
dobou kratší než 1 měsíc.



Pojištění zaniká kromě shora uvedeného případu v souladu s příslušnými pojistnými podmínkami, resp. právními předpisy, a to zejména následujícími 
způsoby:

- uplynutím doby trvání pojištění (pojistné doby), v případě, že se jedná o smlouvu na dobu určitou bez automatického prodlužování (prolongace);
- dohodou pojistitele a klienta (pojistníka) o ukončení pojistné smlouvy;
- marným uplynutím lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho splátky;
- výpovědí;
- odstoupením od pojistné smlouvy;
- zánikem pojistného zájmu a/nebo pojistného nebezpečí;
- dnem smrti pojištěné osoby,
- dnem zániku právnické osoby bez právního nástupce;
- dnem odmítnutí pojistného plnění.

Stížnosti, orgán odpovědný za výkon dohledu/státního dozoru nad činností pojistitele a mimosoudní vyřizování sporů:
Klient (pojistník), pojištěný, obmyšlená nebo oprávněná osoba se mohou s případnými stížnostmi obrátit na pojistitele písemně na adresu sídla pojisti-
tele uvedenou výše, příp. elektronicky na adrese stiznosti@uniqa.cz, či telefonicky na tel. č. 225 393 462.

Orgán odpovědný v České republice za výkon dohledu, resp. státního dozoru nad činností pojistitele je Česká národní banka, se sídlem: Na Příkopě 28, 
115 03 Praha 1, tel. č.: 224 411 111, internetové stránky: www.cnb.cz, na kterou se klient (pojistník), pojištěný, obmyšlená nebo oprávněná osoba mohou 
obracet se svými případnými stížnostmi.

Pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v oblasti pojistných odvětví neživotního pojištění příslušným orgánem Česká obchodní  
inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz. V případě, že klient (pojistník) uzavřel pojištění on-line, má 
právo řešit spotřebitelský spor prostřednictvím elektronické platformy umístěné na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Daňové předpisy
Na příjmy z pojištění se vztahuje právní úprava zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tento právní předpis upravuje, která plnění 
z pojištění majetku a odpovědnosti jsou od daně osvobozena, a která plnění dani podléhají.

Závěrečná ustanovení:
Pojistná smlouva včetně všech jakkoliv souvisejících právních vztahů se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé z pojistné smlouvy  
a/nebo právních vztahů s ní jakkoliv souvisejících budou v případě, že je nebude možno vyřešit smírně, projednány příslušnými soudy České republiky 
dle příslušných právních předpisů České republiky.

Pojistitel bude s klientem (pojistníkem) v souvislosti s pojistnou smlouvou jednat v českém jazyce, v kterém mu poskytne i veškeré smluvní podmínky 
(návrh na uzavření pojistné smlouvy, pojistné podmínky apod.) a další údaje.

Pojistitel se řídí Kodexem etiky v pojišťovnictví schváleného shromážděním členů České asociace pojišťoven, přičemž uvedený kodex je veřejně přístupný 
na internetových stránkách České asociace pojišťoven www.cap.cz/o-nas/kodex-etiky.

V případě, že předmětem sjednaného pojištění je také pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, pojistitel 
upozorňuje na existenci garančního fondu tvořeného v souladu s ust. § 24 a násl. uvedeného zákona.

Shora uvedené předsmluvní informace zůstávají v platnosti minimálně po dobu lhůty pro přijetí návrhu na uzavření předmětné pojistné smlouvy,  
tj. lhůty splatnosti prvního pojistného.

V případě, že klientovi (pojistníkovi) nebude kterákoliv informace uvedená výše jasná nebo bude mít jakékoliv dotazy související s uzavřením pojistné 
smlouvy, může se obrátit na pojistitele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu této předsmluvní informace.


